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الحرس الثوري يؤكد إبعاد طائرات أميركا الحربية خوف ًا من الصواريخ اإليرانية

إيران :يجب محاسبة واشنطن على جرائمها
ضد اإلنسانية
اتهم وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف الواليات
املتحدة بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية ،و�شدد على
�رضورة حما�سبتها على انتهاكاتها.
وكتب ظريف على تويرت« :متاما كما يف حالة اليمن،
يعتربون �إي��ران م�س�ؤولة عن �آث��ار احلظر الالقانوين
الأمريكي الذي مينع ح�صول ال�شعب الإيراين على اخلدمات
امل�رصفية والأغذية والأدوية».و�أ�ضاف« :بطبيعة احلال
ف�إننا نوفر هذه الأ�شياء ل�شعبنا رغم املحاوالت التي
تقوم بها وا�شنطن ،ولكن يجب حما�سبتها على جرائمها
املعادية للب�رشية وال�شعبني الإيراين واليمني».
من جهة �أخرى نقلت وكالة �أنباء «فار�س» عن العميد علي
ن�صريي القائد يف احلر�س الثوري الإيراين� ،أن الواليات
املتحدة تعمل على �إبعاد معداتها وطائراتها الع�سكرية

من حميط �إيران خوفا من �صواريخها.
و�أو�ضح �أن ما تداولته و�سائل الإع�لام عن �أن الواليات
املتحدة تعمل على �إبعاد الأ�سلحة واملعدات والطائرات
الع�سكرية من مناطق حميطة ب�إيران ،يعود �إلى خ�شيتها
من ال�صواريخ البال�ستية الإيرانية القوية والذكية.
ور�أى يف هذا ال�سياق �أن «العدو مل يعد من �سبيل �أمامه �إال
فر�ض احلظر االقت�صادي على �إيران ،وهو ي�ستخدم احلرب
النف�سية لتحقيق ذلك».
و�شدد على �أن بالده �ستنت�رص «بال�صمود يف مواجهة �أطماع
الأعداء يف املجال االقت�صادي وهذه احلرب غري املتكافئة»،
م�ضيفا �أن «العدو» لن يكون يف مقدوره مواجهة «ثقافة
املقاومة والت�ضحية وال�شجاعة للثورة الإ�سالمية» ،لأن
منوذج بالده «قد جتاوز حدود البالد».

• محمد ظريف

ترامب :تالعب في انتخابات
مجلس الشيوخ في فلوريدا
�أعلن الرئي�س االمريكي دونالد
ت��رام��ب �أن الهيئات الأمنية
تتحقق من �صحة �أنباء حتدثت
عن حاالت تالعب يف انتخابات
جمل�س ال�شيوخ يف فلوريدا.
وكتب ترامب على تويرت« :تقوم
الهيئات الأم��ن��ي��ة بالتحقيق
يف ف�ضيحة ف�ساد كبرية �أخرى
ترتبط بعمليات ن�صب وتزوير
يف مدينتي بروارد وبامل بيت�ش
يف فلوريدا».
م��ن ج��ان��ب��ه رد ري���ك �سكوت
احلاكم احلايل لوالية فلوريدا
على مطالب �إعادة الفرز بتقدمي
�شكوى �إلى ال�رشطة �ضد بريند
�سنايب�س من�سق االنتخابات يف

الدفاع :مقاتالتنا اعترضت طائرات أجنبية  4مرات

العقوبات األميركية الجديدة على روسيا فاشلة
�أع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي ريابكوف �أن
حماوالت الت�أثري على رو�سيا من
خ�لال العقوبات حمكوم عليها
بالف�شل.
وقال ريابكوف يف حديث لوكالة
«تا�س» ،تعليقا على العقوبات
االمريكية اجلديدة �ضد رو�سيا
ب�سبب الأزمة الأوكرانية« :ن�ؤكد
على ك��ل التقييمات ال�سابقة
املتعلقة برف�ض �سيا�سة العقوبات
الأح���ادي���ة اجل��ان��ب للواليات
املتحدة ب�شتى مظاهرها».
وتابع« :من الوا�ضح �أن حماوالت
الت�أثري من خالل �أدوات العقوبات
وال��ق��ي��ود على ق��رارن��ا الثابت
بعدم اخل�ضوع لل�ضغوط من قبل
الواليات املتحدة ،حمكوم عليها
بالف�شل».
و�أ���ض��اف ري��اب��ك��وف �أن رو�سيا

متم�سكة بنهجها املبدئي لتطبيع
العالقات مع الواليات املتحدة
عندما تكون وا�شنطن م�ستعدة
ل��ذل��ك وتتخلى ع��ن «حم���اوالت
االبتزاز وال�ضغط».
وكانت وزارة اخلزانة االمريكية
ق��د �أعلنت اخلمي�س ع��ن فر�ض
ع��ق��وب��ات على � 3أ�شخا�ص و9
��ش�رك���ات رو���س��ي��ة ،تو�سيعا
للعقوبات املفرو�ضة على رو�سيا
على خلفية الأزم���ة الأوكرانية
وان�ضمام القرم �إل��ى رو�سيا يف
عام .2014
من ناحية �أخ��رى �أعلنت وزارة
الدفاع الرو�سية �أن  16طائرة
�أجنبية من خمتلف الأن���واع قد
نفذت عمليات ا�ستطالع قرب �أجواء
رو�سيا ،و�أن املقاتالت الرو�سية
ا�ضطرت  4مرات العرتا�ضها خالل
الأ�سبوع املا�ضي.

• مقاتالت روسية تعترض طائرة أجنبية

�أج��ن��ب��ي��ة ،م��ن الك�شف ع��ن حالة
جت�س�س».
و�أ�شار �إلى �أن «ال�ضابط النم�ساوي
املتقاعد ا�ستمر بالتج�س�س منذ
ت�سعينات ال��ق��رن املا�ضي ،و�سلم
املعلومات التي كان يح�صل عليها
للجانب ال��رو���س��ي».و�أ���ض��اف �أن
التحقيق جار معه ،وقال« :حتى الآن
املوقوف ال يزال متهما ،ومل تثبت

• فيينا عاصمة النمسا

�إدانته بعد ويجب التحقيق للت�أكد من
�صحة املعلومات املتوافرة .لكن مع
الأخذ باالعتبار الأحداث الأخرية على
�سبيل املثال يف هولندا ،ميكننا يف
الوقت احلايل افرتا�ض �أن هذه ال�شكوك
�ستت�أكد الحقا».
وتفيد بع�ض ال�صحف املحلية ،ب�أن
العقيد ك��ان يجمع لال�ستخبارات
الرو�سية معلومات عن �سالحي اجلو

روسيا :احتمال فشل منظومة
الرد التلقائي النووي
حذّ ر فيكتور �إي�سني القائد الأ�سبق
للقوات ال�صاروخية الرو�سية ،من
احتمال ف�شل منظومة الرد التلقائي
ال��ن��ووي الرو�سية املعروفة بـ
«اليد امليتة» �إذا تعر�ضت رو�سيا
ل�رضبة نووية �شاملة ومباغتة.
ور�أى �إي�سني الذي تولى رئا�سة
�أرك�����ان ال���ق���وات ال�صاروخية
اال�سرتاتيجية بني عامي 1994
و� ،1996أن منظومة «بريميري»
الرو�سية املعروفة يف الغرب
با�سم «ال��ي��د امليتة» ،ق��د تفقد
فعاليتها بعد االن�سحاب االمريكي
م��ن معاهدة تدمري ال�صواريخ
متو�سطة وق�صرية املدى.
و�أ�شار �إي�سني �إل��ى �أن الواليات
املتحدة �ستحقق ذلك �إن ن�رشت
���ص��واري��خ بالي�ستية متو�سطة
امل��دى يف �أوروب���ا ،التي تنتهك
اتفاقية تدمري ال�صواريخ متو�سطة
وق�صرية امل��دى ،حم��ذرا من �أن
وا�شنطن �سيكون مبقدورها بوا�سطة
ه��ذه ال�صواريخ ،تدمري معظم
ال�صواريخ الرو�سية يف الق�سم

الأوروب��ي ،واعرتا�ض ال�صواريخ
الأخرى املتبقية يف م�سار حتليقها
بوا�سطة الدفاع ال�صاروخي.
ولفت اجل�نرال الرو�سي ال�سابق
�إل��ى �أن ه��ذه املنظومة احليوية
تعمل وقد مت حتديثها« ،لكن «بعد
ال�رضبة الأولى» لن يتبقى لدينا
�إال القليل من ال�صواريخ� ،سنتمكن
فقط من �إط�لاق ال�صواريخ التي
جنت من �رضبة املعتدي الأولى».
و���ش��دد على �أن رو���س��ي��ا يف ظل
الظروف الراهنة� ،سيكون عليها
م��راج��ع��ة عقيدتها الع�سكرية
وت�رسيع �إنتاج �صواريخ متو�سطة
املدى ،م�ضيفا �أن ذلك ممكن يف
وقت ق�صري باالعتماد على �صواريخ
«يار�س» ثالثية املراحل.
وق��ال �إي�سني« :ب�رصاحة ،لي�س
لدينا حتى الآن ردا فعاال على
ال�صواريخ االمريكية متو�سطة
امل���دى يف �أوروب�����ا� .إذا ب��د�أت
وا�شنطن بن�رش �صواريخها يف
�أوروب���ا ،لن يكون لدينا �سوى
التخلي عن عقيدة �رضبة الرد

االنتقامية وا�ستبدالها بعقيدة
ال�رضبة الوقائية».
ودعا اجلرنال الرو�سي بالده �إلى
الرتكيز على الأ�سلحة التي تفوق
�رسعتها ال�صوت والتي ال يوجد
مثيل لها حتى الآن لدى الغرب،
م�ضيفا« :باعتقادي �سيتعني علينا
ب�شكل رئي�سي بناء و�سائط تفوق
�رسعتها ال�صوت للرد الفوري
على اخل�صم .كلما ك��ان �سالحك
رهيبا ،قل احتمال وقوع �رصاع
ع�سكري م��ع��ك».وك��ان الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب قد �أعلن �أن
الواليات املتحدة �سوف تن�سحب
من املعاهدة اخلا�صة بال�صواريخ
متو�سطة وق�صرية املدى ،وتوعد
ب�أن وا�شنطن �ستزيد من قدراتها
ال��ن��ووي��ة حتى ي��ع��ود الآخ���رون
«�إل���ى ر���ش��ده��م» ،وحينها فقط
�ستكون بالده م�ستعدة لوقف مثل
ه��ذه العملية وال��ب��دء يف احلد
من الت�سلح ،الفتا �إل��ى �أن هذه
الر�سالة موجهة يف املقام الأول
لل�صني ورو�سيا.

واملدفعية النم�ساويني ،وعن �أزمة
الهجرة ،بالإ�ضافة �إل��ى معلومات
مف�صلة ع��ن بع�ض الع�سكريني من
�أ�صحاب الرتب العالية.
وكانت هناك ات�صاالت كل �أ�سبوعني
بني ال�ضابط ال�سابق و�شخ�ص رو�سي
ي��دع��ى ي����وري ،فيما ت��زع��م بع�ض
ال�صحف ،ب�أن العقيد تلقى � 300ألف
يورو مقابل تخابره مع مو�سكو.

• دونالد ترامب

أستراليا :دهس وطعن
وإطالق رصاص وسط مالبورن
�أفادت و�سائل �إعالم �أ�سرتالية مبقتل �شخ�ص و�إ�صابة عدد من
املارة ورجال �رشطة ،نتيجة هجوم �شنه رجل م�سلح ب�سكني بعد
�أن �صدم ب�سيارته ح�شدا من النا�س و�سط مالبورن يف �أ�سرتاليا.
وقالت ال�رشطة املحلية يف مالبورن �إنها عرثت على عبوات
غاز يف �سيارة املهاجم املحرتقة بعد مت�شيط منطقة احلادث،
م�شرية �إلى �أنها تتعامل مع احلادث على �أنه عمل �إرهابي.
و�أ�ضافت ال�رشطة �أن حادث الطعن �أ�سفر عن �سقوط قتيل واحد
ووقوع جريحني مت نقلهما �إلى امل�ست�شفى.
وبح�سب بيانات الر�شطة فقد مت اعتقال املهاجم يف مكان
احل��ادث على الفور ،ومت نقله �إل��ى امل�ست�شفى بعد �إ�صابته
بعيارات نارية يف منطقة ال�صدر �أطلقتها ال�رشطة عليه� ،إال �أنه
تويف الحقا مت�أثرا ب�إ�صابته.

الخارجية الروسية:
أفغانستان تتحول إلى ساحة
لتصفية الحسابات الخارجية

روسيا والنمسا  ...توتر العالقات بسبب فضيحة تجسس
�أعلنت اخل��ارج��ي��ة الرو�سية �أنها
ا�ستدعت �سفري النم�سا لدى مو�سكو
يوهاني�س �أيغنري ،على خلفية اعتقال
فيينا عقيدا من�ساويا �سابقا ب�شبهة
التج�س�س ل�صالح رو�سيا.
وج��اء ه��ذا الإج���راء عقب ا�ستدعاء
ال�سلطات النم�ساوية القائم ب�أعمال
ال�سفري الرو�سي لدى فيينا.
ويف وقت �سابق من ام�س اجلمعة،
ط��ال��ب امل�����س��ت�����ش��ار النم�ساوي
�سيبا�ستيان كورت�س مو�سكو بتقدمي
«م��ع��ل��وم��ات ���ش��ف��اف��ة» ب�����ش ��أن هذه
الق�ضية.
كما �أعلن كورت�س �أن وزيرة اخلارجية
كارين كناي�سل �ألغت زيارة لها �إلى
العا�صمة الرو�سية كانت مقررة
مطلع دي�سمرب املقبل ،م�ضيفا �أن
بالده �ستحدد اخلطوات التالية بعد
الت�شاور مع ال�رشكاء الأوروبيني.
وذك���ر امل�ست�شار النم�ساوي �أن
ال�ضابط املعتقل ا�ستمر بالتعاون
مع اال�ستخبارات الرو�سية حتى عام
.2018
من جانبه �أفاد املتحدث با�سم وزارة
الدفاع النم�ساوية يف تغريدة على
تويرت ،ب�أن «مكتب مكافحة التج�س�س
الع�سكري متكن بالتعاون مع هيئات

دائرة بروارد.
وي����ؤك���د ���س��ك��وت� ،أن مكتب
�سنايب�س �أخ��ف��ى معلومات
مهمة جدا حول فرز الأ�صوات
وعدد الناخبني الذين �صوتوا
وا�ستمارات االق�ت�راع التي مت
فرزها.
ووف��ق��ا لأح���دث النتائج بعد
فرز اال�ستمارات يف انتخابات
جمل�س ال�شيوخ االمريكي ،فقد
ح�صل احلاكم احل��ايل لوالية
فلوريدا اجلمهوري ريك �سكوت
على  ٪50.21من الأ�صوات ،يف
حني نال مناف�سه ال�سيناتور
الدميقراطي بيل نل�سون ٪49.79
وطالب ب�إعادة فرز الأ�صوات.

ورج��ح اخلبري ال�سيا�سي فيودور
لوكيانوف رئي�س حترير جملة «رو�سيا
يف ال�سيا�سة العاملية» ،تورط دولة
ثالثة يف ف�ضيحة التج�س�س التي
اندلعت بني رو�سيا والنم�سا.
وقال يف حديث لوكالة «نوفو�ستي»،
�إن الف�ضيحة �ست�ؤثر حتما على
العالقات بني مو�سكو وفيينا «لأن هذا
ال ميكن �أن يعجب �أحدا».
و�أ�ضاف�« :أرجح تورط دولة ثالثة يف
هذا احل��ادث ،ويف اخلرب النم�ساوي
�أ�شري �إل��ى دول��ة ثالثة �ساعدت يف
ف�ضح «العميل» النم�ساوي».
ويرى لوكيانوف� ،أن الدولة الثالثة
تقع يف �أق�صى الغرب بالن�سبة للنم�سا
و�أو�ضح �أن العالقات اخلا�صة بني
النم�سا ورو�سيا ،وخا�صة بعد و�صول
كورتز لل�سلطة ،كانت تثري امتعا�ض
الواليات املتحدة والكثري من دول
االحتاد الأوروبي.
و�أ�ضاف �أن النم�سا وم�ست�شارها كانا
الطرف الوحيد يف الغرب ال��ذي مل
ين�ضم ب���أي �شكل م��ن الأ���ش��ك��ال �إلى
العقوبات الأوروبية بعد حادث ت�سميم
�سريغي �سكربيل ،وق��ال« :هذا الأمر
�أث��ار انزعاج اجلميع لعدم ح�شدهم
الت�ضامن املطلوب».

�أكد وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف �رضورة تفادي
حتويل �أفغان�ستان �إلى �ساحة
للتناف�س بني ال��دول ،حمذرا
مم��ا ق��د يرتتب على ذل��ك من
تبعات خطرية على �أفغان�ستان
ودول جواره.
ت�رصيحات الفروف جاءت يف
افتتاح اجتماع «�صيغة مو�سكو»
حول �أفغان�ستان يف العا�صمة
ال��رو���س��ي��ة ام�����س اجلمعة،
بح�ضور ممثلي دول �إقليمية
وحمورية ،ووفدين �أفغانيني
�أح��ده��م��ا م��ن ح��رك��ة طالبان
والثاين عن املجل�س الأعلى
الأفغاين لل�سالم.
وق���ال الف����روف« :ي��ج��ب على
اجلميع جتنب التفكري مبفاهيم
اللعبة اجليو�سيا�سية وحتويل
�أفغان�ستان �إلى ميدان لتناف�س
ال�لاع��ب�ين اخل��ارج��ي�ين مبا
يحمل ذل��ك م��ن ت��داع��ي��ات يف
غاية اخلطورة على الأفغان
وجريانهم».
و�أكد الفروف وقوف مو�سكو مع
«احلفاظ على �أفغان�ستان واحدة
وموحدة ،يتمتع كل مكوناته
الإثنية بالعي�ش يف �سعادة
و�أمان» ،م�ضيفا �أن «امل�شاركني
الآخرين يف «�صيغة مو�سكو»
متفقون على ه��ذه املقاربة
وي�سرت�شدون مب�صالح ال�شعب
الأفغاين اجلذرية».

كما حذر الفروف من �أن تنظيم
«داع�ش» يحاول بدعم من �أطراف
خارجية ،اتخاذ �أفغان�ستان
موطئ ق��دم ل��ه للتو�سع �إلى
مناطق �آ�سيا الو�سطى والإقليم
عموما ،واعترب �أن��ه «يتعني
على بلداننا كافة واملنظمات
الدولية العاملة يف املنطقة
م�ساعدة الأفغان يف �إحباط هذه
املخططات وا�ستئ�صال خطر
الإرهاب».
ورحب الفروف بح�ضور الوفدين
الأفغانيني اجتماع مو�سكو،
معتربا �أن ذل��ك �سي�ساعد يف
�إطالق احلوار.
وو����ص���ف الف�����روف «�صيغة
مو�سكو» ب�أنها �إط��ار لتكثيف
احل����وار وت��ف��ع��ي��ل الت�سوية
ال�سيا�سية يف �أفغان�ستان،
م�ؤكدا ا�ستعداد مو�سكو لبذل
ق�صارى جهدها بالتعاون مع
الدول الأخرى لدعم الت�سوية
الأفغانية.
يذكر �أن احلكومة الأفغانية
�أع��ل��ن��ت يف وق��ت �سابق عدم
م�شاركتها يف م�ؤمتر «�صيغة
م��و���س��ك��و» ،لكنها مل متانع
م�����ش��ارك��ة امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
الأفغاين لل�سالم املقرب منها.
وه��ذه هي امل��رة الأول��ى التي
ي�شارك فيها وفد من طالبان
يف م��ن��ت��دى دويل م���ن ه��ذا
امل�ستوى.

صربيا وكوسوفو ...تطبيع عالقات أخيراً
ع��ق��د رئ��ي�����س ��صرب��ي��ا �ألك�سندر
فوت�شيت�ش ون��ظ�يره الكو�سويف
ها�شم تاجي لقاء يف بروك�سل،
يف حم��اول��ة لل�رشوع يف تطبيع
العالقات ب�ين بلديهما برعاية
االحتاد الأوروبي.
هذا االجتماع هو الأول بني رئي�سي
�رصبيا وكو�سوفو منذ  18يوليو
بعد �إل��غ��اء اجتماع يف �سبتمرب
يف اللحظة الأخ�يرة ب�سبب تزايد
التوترات بني البلدين.
وك��ت��ب ت��اج��ي ع��ل��ى ت��وي�تر قبل
االجتماع« :خالل اجتماع اليوم،
�سن�ؤكّ د التزام كو�سوفو الكامل
بالتو�صل �إلى اتفاق �شامل ملزم
قانونا مع �رصبيا».
م��ن جهته ،ا�ستبق فوت�شيت�ش
يعول كثريا
االجتماع بالقول �إنه ال ّ
على االن��ف��راج يف العالقات بني
اجلانبني ،لكنه من ال�رضوري رغم
ذلك �إجراء املحادثات.
والتقت املمثلة العليا لالحتاد
الأوروب����ي فيديريكا موغرييني
الرئي�سني تاجي وفوت�شيت�ش،
وقالت �إثر االجتماع الذي ا�ستمر �أقل
من �ساعة« :تقرر البقاء على ات�صال
م�ستمر خالل الأيام القليلة املقبلة
من �أجل �ضمان متابعة نتائج لقاء

اليوم».
ودعت موغرييني كال الطرفني �إلى
االمتناع ع��ن «�أي ت�رصيحات �أو
�أفعال �أو �إجراءات تتعار�ض مع روح
التطبيع».
وذكّ ���رت موغرييني ب��أن��ه يتعني
على اجلانبني التو�صل �إلى اتفاق

• رئيسا صربيا وكوسوفو قبل اللقاء

للتطبيع من �أجل التقدم نحو ع�ضوية
االحتاد الأوروبي يف امل�ستقبل.
وكان تاجي قد �رصح ب�أنه يف�ضل
«اجللو�س �إلى الطاولة مع ال�شيطان
للتحدث ول��ي�����س م��ع �ألك�سندر
فوت�شيت�ش» ،ال��ذي «ي�سعى بكل
قوته و�إمكاناته لإي��ذاء كو�سوفو

وتفكيكها».
وترف�ض �رصبيا االعرتاف با�ستقالل
�إقليمها ال�سابق املعلن من جانب
واح��د يف  2008واملعرتف به من
نحو  100دول��ة ،يف حني �أعلنت
 10دول يف الآون��ة الأخ�يرة �سحب
اعرتافها با�ستقالل كو�سوفو.

